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 3/11/  2005  
  

  
   اهللا حفظه"  مازنأبو" عّباس محمود الرئيس سيادة

  رئيس دولة فلسطين
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
  

  تحية طيبة وبعد،
  

يد  والتي وصلتني قبل العيد مباشرة، وتأك1/11/2005أشير إلى رسالتكم الكريمة المؤرخة 
  . سيادتكم بأهمية إجراء االنتخابات في موعدها المحدد

  
وإذ أؤكد لسيادتكم أن لجنة االنتخابات المركزية تقوم بجميع اإلجراءات الضرورية حسب القانون، 

  :فإنني أرغب أن أضع أمام سيادتكم مشكلتان بحاجة إلى معالجة حثيثة من القيادة الفلسطينية
  

تم حتى اآلن معرفة اإلجراءات التي سيتم فيها االقتراع في  لم ي :االنتخابات في القدس )1
كان إجراء  -   عن طريق صناديق البريد–وال شك أن اإلجراءات السابقة .  الشرقيةالقدس
وقد اقترحت لجنة االنتخابات في تقريرها .   للمقدسيين والفلسطينيين في آن واحدامهين

وبطبيعة الحال فإن هذه . الجة هذه القضيةإلى بعض الحلول لمعالذي صدر بعد االنتخابات 
وندرك أيضا أن . أكثر شموليةتبقى اقتراحات وال بد أن يكون للقيادة الفلسطينية تصورات 

ونحن ال نقلل . أية معالجة تحتاج إلى تفاوض بين القيادة الفلسطينية والطرف اإلسرائيلي
 ونحن على أبواب عملية – ولكنه لم يصلنا حتى اآلن. من الصعوبات في عملية التفاوض

ونحتاج .  من الشهر الحالي، ما يعطينا أية مؤشر حول االقتراع في القدس24الترشيح في 
إلجراء االنتخابات في القدس بما مثل هذه المؤشرات من أجل قيامنا بالترتيبات الالزمة 

  . يمليه علينا قانون االنتخابات الفلسطيني
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  أبدينا وقد . خر الذي يحتاج إلى معالجة فهو اقتراع األسرى أما األمر اآل:اقتراع األسرى )2
استعدادنا التام إلجراء عملية االقتراع لألسرى من خالل طواقم اللجنة وتحت إشراف 

ولكن . وما زلنا نعتقد أن صيغة الصليب األحمر هي الصيغة المفضلة. الصليب األحمر
 اإلسرائيلي والجانب الفلسطيني وموافقة مثل هذا األمر يحتاج أيضا إلى تفاوض بين الجانب

وكما هي الحال في قضية القدس، فنحن ال نقلل من صعوبات التفاوض، . الصليب األحمر
  .  ولكن الوقت بدأ يداهمنا وال توجد بين أيدينا الحلول المناسبة

  
ع الدكتور صائب عريقات لمعرفة أين وصلت إن لجنة االنتخابات المركزية على اتصال دائم م

وال شك أن تقارير السيد ميشال روكار . علميات التفاوض حول المواضيع المطروحة أعاله
الذين أشرتم إليهما في رسالتكم، يساعدان في عملية التفاوض إذ أنهما معهد الديمقراطي الوطني وال
وليس . اخبين في عملية االقتراع في القدس أشارا إلى المهانة التي واجهت الن– أي التقريرن –

. لدي أدنى شك أن المفاوض الفلسطيني على علم بهذين التقريرين ويستعملهما في عملية التفاوض
وبالتالي كلنا أمل في تذليل الصعاب بما يستحق المرحلة المقبلة والتي تدعو إلى انتخابات حرة 

  . ونزيهة في جميع أنحاء الوطن
  

د التأكيد لسيادتكم تصميمنا على إجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة ومفتوحة، وفي الختام أو
بالنيابة عني وعن زمالئي أعضاء لجنة االنتخابات المركزية الفرصة ألبعث إلى سيادتكم ألغتنم 

    . بأحر التهاني بعيد الفطر السعيدوالعاملين فيها 
   

  مع فائق التقدير واالحترام،،،
  
  

  
  حنـا ناصـر.د                                                                                          
  رئيس اللجنـة                                                                                          

  
 


